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Predlog spremembe 1 se glasi:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uredba (ES) št. 469/2009 si z 
zagotavljanjem obdobja dodatnega varstva 
do pet let prizadeva, da bi v Uniji 
spodbudila razvoj in inovacije, potrebne za 
razvoj zdravil, ter prispevala k 
preprečevanju preseljevanja farmacevtskih 
raziskav zunaj Unije v države, ki morda 
ponujajo boljše varstvo.

(2) Uredba (ES) št. 469/2009 si z 
zagotavljanjem obdobja dodatnega varstva 
do pet let prizadeva, da bi v Uniji 
spodbudila razvoj in inovacije, potrebne za 
razvoj zdravil, ter prispevala k 
preprečevanju preseljevanja farmacevtskih 
raziskav zunaj Unije v države, ki morda 
ponujajo boljše varstvo, hkrati pa 
zagotavljajo dostop do zdravil v Uniji.
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Predlog spremembe 2 se glasi:

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Pravočasni vstop generičnih in 
podobnih bioloških zdravil na trg Unije je 
pomemben za krepitev konkurence, 
znižanje cen in zagotavljanje vzdržnosti 
zdravstvenih sistemov. Sprememba 
Uredbe (ES) št. 469/2009, da bi se 
omogočila proizvodnja generičnih in 
podobnih bioloških zdravil za izvoz in 
skladiščenje, kar bi jim omogočilo vstop 
na trg Unije ob izteku veljavnosti patenta, 
ne bi smela biti v nasprotju s pravicami 
intelektualne lastnine, ki ostajajo eden od 
temeljev inovacij, konkurenčnosti in rasti 
v državah članicah. Ta uredba ne bi smela 
vplivati na trajanje pravic ekskluzivnosti 
na trgu v času veljavnosti patenta, kar 
potrjuje dejstvo, da je uvoz dovoljen takoj 
po izteku veljavnosti patenta, temveč 
pomeni podrejen konkurenčni položaj 
evropskih proizvajalcev generičnih 
zdravil. Ta uredba bi morala upoštevati 
pomisleke, ki sta jih izrazila Evropski 
parlament in Svet v zvezi s tem, da raste 
število primerov nedelovanja trga v 
številnih državah članicah, kjer dostop 
bolnikov do učinkovitih in cenovno 
dostopnih osnovnih zdravil ovirajo zelo 
visoke in netrajnostne cene.

Predlog spremembe 15 se glasi:

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V ta namen bi bilo treba s to uredbo 
uvesti enkratno obveznost za osebo, ki 
proizvaja izdelek izključno za namen 
izvoza, in sicer bi bilo treba od navedene 
osebe zahtevati, naj organu, ki je podelil 
dodatni varstveni certifikat v državi članici, 
kjer bo potekala proizvodnja, zagotovi 
določene informacije. Te informacije bi 
bilo treba zagotoviti, preden naj bi se prvič 
zagnala proizvodnja v navedeni državi 
članici. Proizvodnja in povezana dejanja, 
vključno s tistimi, ki se izvedejo v državah 
članicah, ki niso države članice 
proizvodnje, bi lahko v primerih, kadar je 
izdelek varovan s certifikatom tudi v 
navedenih drugih državah članicah, na 
področje uporabe izjeme spadali le, kadar 
je proizvajalec poslal svoje obvestilo 
pristojnemu organu za industrijsko lastnino 
(ali drugemu imenovanemu organu) države 
članice proizvodnje. Enkratna obveznost 
zagotavljanja informacij organu bi 
morala veljati v vsaki državi članici, kjer 
bo potekala proizvodnja, in sicer glede 
proizvodnje v navedeni državi članici in 
glede zadevnih dejanj, povezanih z 
navedeno proizvodnjo, ne glede na to, ali 
se izvajajo v navedeni ali drugi državi 
članici. Od organa bi bilo treba zahtevati, 
naj navedene informacije objavi zaradi 
preglednosti in obveščanja imetnika 
certifikata o namenu proizvajalca.

(13) V ta namen bi bilo treba s to uredbo 
uvesti obveznost za proizvajalca, tj. 
pravno osebo s sedežem v Uniji, v imenu 
katere se proizvaja izdelek ali zdravilo, ki 
vsebuje ta izdelek, za namen izvoza v tretje 
države ali dajanja na trg Unije po izteku 
veljavnosti certifikata, vključno z 
možnostjo, da proizvodnjo neposredno 
opravlja pravna oseba sama, pri čemer 
mora ta oseba organu, ki je podelil dodatni 
varstveni certifikat v državi članici, kjer bo 
potekala proizvodnja, zagotoviti določene 
informacije. Proizvajalec s sedežem v 
Uniji mora preveriti, da varstvo v državi 
izvoza ne obstaja ali je poteklo, oziroma 
ali v tej državi veljajo kakršne koli 
omejitve ali izjeme. V ta namen bi bilo 
treba zagotoviti skupni obrazec za 
obveščanje organa. Te informacije bi bilo 
treba zagotoviti, preden naj bi se prvič 
zagnala proizvodnja v navedeni državi 
članici. Proizvodnja bi morala na področje 
uporabe izjeme spadati le, kadar je 
proizvajalec poslal to obvestilo 
pristojnemu organu za industrijsko lastnino 
(ali drugemu imenovanemu organu) države 
članice proizvodnje in obvestil imetnika 
dodatnega varstvenega certifikata o 
imenu in naslovu proizvajalca ter številki 
certifikata v navedeni državi članici. 
Obvestiti bi ga bilo treba o proizvodnji. Če 
proizvodnja poteka v več državah 
članicah, bi moralo biti obvestilo obvezno 
v vsaki od teh držav članic. Organ bi 
moral biti obvezen v vsaki od teh držav 
članic. Od organa bi bilo treba zahtevati, 
naj zaradi preglednosti objavi številko 
certifikata zadevnega izdelka ali zdravila. 
Nekatere zaupne ali poslovno občutljive 
informacije, ki se sporočijo organu, se ne 
smejo objaviti, vendar se lahko 
posredujejo, samo če to zahteva sodišče ali 
drug pristojni organ.

Predlog spremembe 21 se glasi:
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala opraviti 
vrednotenje te uredbe. V skladu z 
odstavkom 22 Medinstitucionalnega 
sporazuma med Evropskim parlamentom, 
Svetom Evropske unije in Evropsko 
komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 
13. aprila 201643 bi moralo navedeno 
vrednotenje temeljiti na petih merilih, 
tj. učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, 
skladnosti in dodani vrednosti, ter 
zagotoviti podlago za ocene učinka 
morebitnih nadaljnjih ukrepov. Pri 
vrednotenju bi bilo treba upoštevati izvoz v 
države zunaj Unije ter zmožnost generičnih 
in zlasti podobnih bioloških zdravil, da po 
prenehanju certifikata čim prej vstopijo na 
trge v Uniji. Zlasti bi bilo treba pri tem 
vrednotenju pregledati učinkovitost izjeme 
glede na namen, da se ponovno vzpostavijo 
enaki konkurenčni pogoji na svetovni ravni 
za podjetja za generična in podobna 
biološka zdravila v Uniji ter omogoči 
hitrejši vstop generičnih in zlasti podobnih 
bioloških zdravil na trg po prenehanju 
certifikata. Prav tako bi bilo treba proučiti 
učinek izjeme na raziskave in proizvodnjo 
inovativnih zdravil, ki jih izvajajo imetniki 
certifikatov v Uniji, ter proučiti ravnovesje 
med različnimi zadevnimi interesi, 
vključno z interesi javnega zdravja.

(20) Komisija bi morala opraviti redno 
vrednotenje te uredbe. Glede na izjemen 
pomen dostopa do zdravil in njihove 
cenovne dostopnosti za javno zdravje in 
javno porabo je redno vrednotenje te 
uredbe upravičeno. V skladu z 
odstavkom 22 Medinstitucionalnega 
sporazuma med Evropskim parlamentom, 
Svetom Evropske unije in Evropsko 
komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 
13. aprila 201643 bi moralo navedeno 
vrednotenje temeljiti na petih merilih, 
tj. učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, 
skladnosti in dodani vrednosti, ter 
zagotoviti podlago za ocene učinka 
morebitnih nadaljnjih ukrepov. Pri 
vrednotenju bi bilo treba upoštevati vpliv 
sistema dodatnega varstvenega certifikata 
na dostop do cenovno dostopnih zdravil 
ter opustitev, tudi izvoz v države zunaj 
Unije ter zmožnost generičnih in zlasti 
podobnih bioloških zdravil, da po 
prenehanju certifikata čim prej vstopijo na 
trge v Uniji. To redno vrednotenje bi 
moralo obravnavati tudi vplive te uredbe 
na proizvodnjo proizvajalcev s sedežem v 
Uniji, ki jo opravljajo v Uniji, zaradi 
kopičenja zalog z namenom vstopa na trg 
Unije prvi dan po prenehanju certifikata. 
V tem okviru bi bilo pomembno ugotoviti, 
ali se je proizvodnja, ki je prej potekala 
zunaj Unije, preselila na njeno ozemlje. 
Zlasti bi bilo treba pri tem vrednotenju 
pregledati učinkovitost izjeme glede na 
namen, da se ponovno vzpostavijo enaki 
konkurenčni pogoji na svetovni ravni za 
podjetja za generična in podobna biološka 
zdravila v Uniji ter omogoči hitrejši vstop 
generičnih in zlasti podobnih bioloških 
zdravil na trg po prenehanju certifikata, pa 
tudi preučiti, ali bi bilo mogoče razširiti 
področje uporabe izjeme, dodeljene z 
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opustitvijo, tako da bi se proizvajalcem 
generičnih in podobnih bioloških zdravil s 
sedežem v Uniji dovolila proizvodnja z 
namenom kopičenja zalog. Prav tako bi 
bilo treba proučiti učinek izjeme in njene 
mogoče razširitve na raziskave in 
proizvodnjo inovativnih zdravil, ki jih 
izvajajo imetniki certifikatov v Uniji, ter 
proučiti ravnovesje med različnimi 
zadevnimi interesi, vključno z dostopom 
do zdravil v Uniji in interesi javnega 
zdravja.

_________________ _________________
43 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 43 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe 26 se glasi:

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 5

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1a) člen 5 se nadomesti z naslednjim:
Člen 5 „Člen 5

Učinki certifikata Učinki certifikata

Ob upoštevanju člena 4 podeljuje certifikat 
enake pravice kot osnovni patent in zanj 
veljajo iste omejitve in obveznosti.

1. Ob upoštevanju člena 4 podeljuje 
certifikat enake pravice kot osnovni patent 
in zanj veljajo iste omejitve in obveznosti.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 
certifikat ne zagotavlja varstva pred 
nekaterimi dejanji, za katere bi sicer bilo 
potrebno soglasje imetnika certifikata iz 
člena 11 (v nadaljnjem besedilu: imetnik 
certifikata), če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) dejanja zajemajo:
(i) proizvodnjo izdelka ali zdravila, ki 
vsebuje ta izdelek, za izvoz v tretje države; 
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ali
(ii) proizvodnjo izdelka ali zdravila, ki 
vsebuje ta izdelek, za namen skladiščenja 
v državi članici, kjer je bil proizveden, 
zadnji 2 leti veljavnosti certifikata iz 
odstavka 1, da bi se ta izdelek dal na trg 
držav članic prvi dan po izteku veljavnosti 
certifikata v navedenih državah članicah;

(iii) dejanje izključuje kakršno koli 
dejanje ali dejavnost za namen uvoza 
zdravil ali delov zdravil v Unijo zgolj 
zaradi prepakiranja in ponovnega izvoza.
(b) proizvajalec obvesti organ iz 
člena 9(1) države članice, v kateri poteka 
proizvodnja (v nadaljnjem besedilu: 
zadevna država članica), o informacijah iz 
točk (a), (b), (c), (e) in (f) odstavka 3 
najpozneje dva meseca pred datumom 
začetka proizvodnje v zadevni državi 
članici;
(c) proizvajalec pisno obvesti imetnika 
certifikata o informacijah iz točk (a) in (c) 
odstavka 3 najpozneje dva meseca pred 
datumom začetka proizvodnje v zadevni 
državi članici;
(d) obvestilo imetniku certifikata ne 
vsebuje zaupnih ali poslovno občutljivih 
informacij;
(e) informacije, o katerih proizvajalec 
obvesti imetnika certifikata, slednji 
obravnava kot strogo zaupne in se ne 
objavijo; poleg tega se informacije, 
predložene imetniku certifikata, 
uporabljajo izključno za namene 
preverjanja, ali so bile izpolnjene zahteve 
iz te uredbe, in po potrebi za sprožitev 
pravnega postopka zaradi neskladnosti;
(f) če so izdelki proizvedeni za namen 
izvoza v tretje države, proizvajalec 
zagotovi, da je nameščen logotip v obliki, 
določeni v Prilogi -Ia, na zunanjo 
ovojnino izdelka iz odstavka 2(a)(i), če je 
izdelek del zdravila, pa na zunanjo 
ovojnino zdravila;
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(g) proizvajalec zagotovi, da zdravilo, 
proizvedeno v skladu z odstavkom 2(a)(i), 
nima aktivne edinstvene oznake, kot je 
določeno v členu 3(d) Delegirane uredbe 
Komisije (EU) 2016/161. Kadar je to 
primerno, ima pristojni organ dostop do 
podatkov v arhivih, kot določata 
Direktiva 2011/62/EU in Delegirana 
uredba (EU) 2016/161, da se zagotovi 
skladnost;
(h) proizvajalec deluje v skladu z 
odstavkom 4.
3. Informacije za namene 
odstavka 2(b), ki jih vse strani 
obravnavajo strogo zaupno, so:
(a) ime in naslov proizvajalca;
(b) država članica, v kateri bo 
potekala proizvodnja in, če je to ustrezno, 
tudi skladiščenje;
(c) številka certifikata, izdanega v 
državi članici proizvodnje;
(d) načrtovani datum začetka 
proizvodnje v zadevni državi članici;
(e) okvirni seznam s tretjimi državami, 
v katere naj bi se izdelek izvažal.
4. Proizvajalec za namene obvestila v 
skladu s točko (b) odstavka 2 uporabi 
standardni obrazec iz Priloge -I k tej 
uredbi.
5. Organi držav članic iz člena 9(1) 
pod nobenim pogojem niti imetniku 
certifikata niti javnosti ne razkrijejo 
nobenih poslovno občutljivih informacij, 
ki jih posreduje proizvajalec.
6. Proizvajalec z ustreznimi in 
dokumentiranimi sredstvi zagotovi, da so 
osebe v pogodbenem razmerju s 
proizvajalcem, ki izvajajo dejanja iz 
odstavka 2(a), v celoti obveščene in 
seznanjene z naslednjim:
(a) da za navedena dejanja veljajo 
določbe iz odstavka 2;
(b) da se lahko z dajanjem na trg, 
uvozom ali ponovnim uvozom izdelka iz 
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točke (a)(i) odstavka 2 krši certifikat iz 
odstavka 1, kadar in dokler se navedeni 
certifikat uporablja.
7. Odstavek 2 se uporablja za 
certifikate, ki se uporabljajo za začetek 
veljavnosti te uredbe ali po začetku 
veljavnosti te uredbe. Uporablja se tudi za 
certifikate, za katere se veljavnost 
osnovnega patenta izteče 1. januarja 2021 
ali po tem datumu.

Predlog spremembe 27 se glasi:

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „Obvestilo, ki se pošlje organu v 
skladu s členom 4(2)(b), navedeni organ 
objavi v 15 dneh od prejema obvestila.“;

4. Organ iz člena 9(1) zadevne države 
članice nemudoma objavi informacije iz 
točke (c) člena 5(3). Organ preostalih 
informacij, priglašenih v skladu s členom 
5(3), ne objavi in niso na voljo za pregled 
javnosti, vendar jih na zahtevo zagotovi 
sodišču ali drugemu pristojnemu organu 
za namene katerega koli pravnega 
postopka, v katerem se upošteva člen 5(2). 
Nacionalni organ sprejme ustrezne 
ukrepe za ohranitev zaupnosti navedenih 
informacij.

Predlog spremembe 28 se glasi:

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 469/2009
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Člen 21 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a Člen 21a

Vrednotenje Vrednotenje

Komisija najpozneje pet let po datumu iz 
člena 4(5) in nato vsakih pet let opravi 
vrednotenje člena 4(2) do (4) in člena 11 
ter Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru predloži poročilo o glavnih 
ugotovitvah.“;

Komisija vsaka tri leta opravi vrednotenje 
opustitve dodatnega varstvenega 
certifikata za proizvodnjo v skladu s 
členoma 5(2) do (6) in 11 ter sistema 
dodatnega varstvenega certifikata v zvezi z 
zmožnostjo generičnih zdravil, da vstopijo 
na trg Unije, in dostopom do zdravil in 
javnim zdravjem, ter Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru predloži 
poročilo o glavnih ugotovitvah. Posebej se 
upoštevajo učinki kopičenja zalog z 
namenom vstopa na trg Unije prvi dan po 
prenehanju certifikata;

Med predloga sprememb 28 in 29 se vstavi naslednji predlog spremembe:

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) priloga k tej uredbi se vstavi kot 
Priloga -I.

(4) prilogi k tej uredbi se vstavita kot 
Priloga -I in -Ia.

Predlog spremembe 29 se glasi:

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga
Uredba (ES) št. 469/2009
Priloga -I
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Priloga -I

Logotip Standardni obrazec, ki ga morajo 
proizvajalci uporabljati za obvestila v 

skladu s točko (b) člena 5(2)

a. Ime in naslov proizvajalca
b. Naslov ali naslovi prostorov, v 
katerih se bo izvajala proizvodnja v 
zadevni državi članici
c. Številka certifikata, dodeljenega v 
zadevni državi članici, in identifikacija 
izdelka, z navedbo njegovega 
mednarodnega nelastniškega imena, če je 
na voljo;
d. Najzgodnejši načrtovani datum 
proizvodnje v zadevni državi članici
e. Okvirni seznam tretjih držav, v 
katere naj bi se izdelek izvažal

(Zadeva vse jezikovne različice.)


